Protokół Nr XIX/08
z sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 31 stycznia 2008 r.
Sesja Rady Miasta odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 73
w godz. od 11.00 do godz. 13.30.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż na ogólną liczbę 23 radnych na sesji obecnych jest 21
radnych.
Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki do protokołu nr 1,2,3.
Otwarcia obrad sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta radny Krzysztof Przybylski
witając wszystkich radnych oraz zgromadzonych gości.
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad sesji, który radni otrzymali przed sesją:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołów z obrad XVIII sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich
3. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał.
5. Interpelacje i wnioski radnych.

Radny Dariusz Iskanin w imieniu wnioskodawców zwrócił się o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu
uchwały nr 3 w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu Szkół Nr 2 – Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Dodał, iż był to projekt, który złożył wraz z Przewodniczącym Klubu Radnych „Wspólnie dla Piekar”,
jednakże po dyskusji w gronie wnioskodawców podjęto decyzję o jego wycofaniu z obrad sesji.
Radni nie wnieśli dalszych uwag do porządku obrad.
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały nr 3 w sprawie zamiaru włączenia do
Zespołu Szkół Nr 2 – Zasadniczej Szkoły Zawodowej został przyjęty (12 głosów „za”, 6 głosów
„przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące”).
Porządek obrad sesji wraz z przyjętą zmianą został przyjęty jednogłośnie (21 głosów „za”, 0 głosów
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących”).
Ad. 2.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż Protokół z obrad XVIII sesji Rady Miasta był do wglądu
w Biurze Prezydenta i Rady Miasta.
Radni nie wnieśli uwag do Protokołu.
Protokół Nr XVIII/08 został przyjęty jednogłośnie (22 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów
„wstrzymujących”).
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się o odnotowanie w Protokole spóźnienia radnego Ireneusza
Komoszyńskiego.
Następnie przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, którym było
przedstawienie przez Sekretarza Miasta Piekary Śląskie – panią Renatę Łuczak informacji z
działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Powyższa informacja została uzupełniona przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie – Stanisława
Korfantego. Prezydent Miasta poinformował, że wyróżniono odznaczeniami państwowymi dyrektorów
piekarskich placówek oświatowych za osiągnięcia w pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz pracy
na stanowiskach kierowania placówkami szkolnymi.
Wyróżniono następujące osoby:
1/ Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 pani Bożena Boczek,
2/ Brązowe Krzyże Zasługi przyznano Dyrektorowi Miejskiego Gimnazjum nr 2 - pani Annie Marszałek
oraz pani Aleksandrze Wiśniewskiej – Wylenżek Dyrektorowi Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
Piekarach Śląskich.
Prezydent Miasta złożył gratulacje oraz wręczył dyplomy osobom wyróżnionym.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o odnotowanie w protokole sesji spóźnienia radnego
Piotra Harwiga.
Radni nie wnieśli uwag do powyższej informacji międzysesyjnej w związku z czym informacja
została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 3.

1. Projekt uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji Miejskiego Gimnazjum Nr 3
im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81a
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- negatywna.
• Komisja ds. Społecznych
- negatywna.
Uwagi radnych do projektu uchwały.
Radna Sława Umińska poinformowała zebranych, iż po wnikliwej lekturze zarówno treści uchwały jak i
uzasadnienia nie znajduje jakiegokolwiek argumentu, który pozwoliłby zagłosować za projektem tejże
uchwały. Zdaniem radnej w ciągu całego roku nie podjęto żadnych działań, aby przedstawić
przemyślany i skonsultowany projekt uchwały. Poinformowała, iż uzasadnienie wprowadza radnych w
błąd, poprzez utrzymanie jednozmianowości po rozdzieleniu uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 3 (MG
nr 3) pomiędzy Gimnazjum nr 1 i nr 2, co jest zdaniem radnej Sławy Umińskiej nie wykonalne.
Nie ma podstaw do tego, aby twierdzić, że jednozmianowość zostanie utrzymana. Zaapelowała o to ,
aby nie likwidować Gimnazjum, które znajduje się w centrum miasta, gdyż spowoduje to odpływ
uczniów do sąsiednich gmin i tym samym przyczyni się do utraty subwencji.
Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Piekary Śląskie – Stanisław Korfanty przypominając iż
rozmowy na temat problemów w dziedzinie oświaty toczą się od ponad roku. Zwrócił uwagę, iż w
ciągu minionych 4 lat z piekarskich szkół ubyło ponad 1000 uczniów, wzrosły dopłaty z budżetu miasta
do subwencji oświatowej, która nie wystarcza, gdyż w roku bieżącym miasto dopłaci 22 mln złotych.
Przy takich możliwościach budżetu miasta nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich zamiarów.
Zaproponowany projekt wygaszenia Gimnazjum nr 3 jest zdaniem Prezydenta Miasta projektem
kompromisowym, który został zaopiniowany pozytywnie przez Związek Zawodowy „Solidarność”.
To nie jest uchwała, która decyduje o przekształceniu MG nr 3 czyli o stopniowej jego likwidacji wręcz
przeciwnie jest to uchwała, która wyraża zamiar dokonania przekształceń, które są piekarskiej
oświacie potrzebne. Odniósł się do słów radnej Sławy Umińskiej informując, iż nie będzie
dwuzmianowości lecz racjonalizacja wydatków oraz znaczna poprawa warunków pracy nauczycieli.
To wszystko pozwoli władzom na skoncentrowanie uwagi na mniejszej ilości placówek co pozwoli
zainwestować w nie. Prezydent zwrócił również uwagę na inne równie ważne potrzeby miasta jak np.
w zakresie służby zdrowia, pomocy społecznej wymagające dużych nakładów finansowych.
Zachęcił do racjonalnego podejścia do problemu oraz podjęcia dyskusji na temat istniejącej w mieście
sytuacji.
Przedstawiając projekt uchwały w sprawie przekształceń Zespołu Szkół nr 2 czy MG nr 3 władze
miasta proponują rozwiązania, które będą pozytywnie skutkowały dla całej społeczności piekarskiej w
następnych latach. Podkreślił, iż rolą samorządu i Rady Miasta jest przede wszystkim rozwiązywanie
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problemów a nie przesuwanie ich w czasie i generowanie kolejnych. Zwrócił się do Klubu Radnych
Piekarskiej Prawicy mówiąc, że za każdym razem kiedy jest mowa o zwiększeniu dochodów brak jest
konkretnych pomysłów jak tego dokonać. Na jakiekolwiek propozycje racjonalizacji wydatków jest
wyraźny sprzeciw. Zdaniem Prezydenta Miasta radnymi Piekarskiej Prawicy kieruje logika polityczna i
nic sensownego w ich działaniu się nie znajduje. Zapewnił, iż jako samorząd jesteśmy w stanie za dwa
lata zagwarantować piekarskim uczniom jak również nauczycielom naukę w trzech gimnazjach oraz
uczniom szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym naukę w Liceum Ogólnokształcącym w
Piekarach Śląskich, Zespole Szkół nr 1 (ZS nr 1) bądź też Zasadniczej Szkole Zawodowej (ZSZ).
Prezydent stwierdził, że intencją osób pracujących nad proponowanymi zmianami nie jest robienie
jakiejkolwiek przykrości. Dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta żaden z nauczycieli nie
utraci swojego miejsca pracy. Prezydent Miasta zaapelował do zebranych na sali rodziców,
nauczycieli, dyrektorów, aby kierowali się przede wszystkim racjonalnością a nie emocjami, bo w
przeciwnym przypadku żadne projekty uchwał nie zostaną zrealizowane, jeśli miasto nie będzie miało
środków finansowych na ich realizację.
Zaznaczył, iż zbijanie kapitału politycznego na emocjach nie służy Piekarom Śląskim i ogółowi
mieszkańców.
Radny Piotr Harwig poinformował, że swoje racje w omawianej kwestii przedstawił na Komisji
Budżetowo – Gospodarczej. Przypomniał, iż w dalszym ciągu jest członkiem Zarządu Związku
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i nie posiada jakichkolwiek informacji, aby w najbliższym czasie ZNP
miał wydać pozytywną opinię co do likwidacji.
Radny Krzysztof Seweryn zaznaczył, że poszliśmy w kierunku ekonomicznym natomiast oświata nie
wiąże się tylko i wyłącznie z pieniędzmi lecz oświata to również merytoryka. Realizując potrzeby
środowiskowe, dążąc do rozwoju miasta należy zapewnić kształcenie całej młodzieży, zapewniając im
odpowiednie warunki rozwoju niezależnie od kosztów. Likwidacja i stworzenie „molochów” może
spowodować obniżanie poziomu nauczania. Idea szkoły środowiskowej jest bardzo ważna, gdyż
oznacza zajęcia do godziny 15, a następnie kładzie nacisk na realizację i rozwój zajęć pozalekcyjnych.
Zwrócił uwagę na kwestię szkół ponadgimnazjalnych, które kierują się typową komercją, co może
spowodować, że uczniowie, mieszkańcy naszego miasta będą szukać lepszej oferty poza jego
granicami, a my z kolei ściągniemy osoby nie zadowolone z oferty własnego miasta. Dlatego też
władze mając na względzie racjonalizację, powinny dążyć do tego, aby baza ta była jak najlepsza.
Podkreślił iż miasto zrobiło sporo w zakresie polepszenia i remontów budynków. Stwierdził, iż
placówka oświatowa licząca ok. 350 uczniów, stwarzająca oddziały integracyjne powinna
funkcjonować.
Radny Grzegorz Gowarzewski zaproponował, aby zakończyć tzw. „linię słusznej drogi”. Jeśli mówimy
o braku emocji, że „prawica sypie tylko piach” to należy się zastanowić nad propozycjami, sugestiami,
których zdaniem radnego Prezydent Miasta nie wysłuchuje.
Radny Tomasz Wesołowski odniósł się do tematu zmianowości w szkołach.
Radny Dariusz Iskanin stwierdził, iż omawiany projekt uchwały stanowi prostą ścieżkę prowadzącą do
likwidacji tej szkoły. Uzasadnienie, zdaniem radnego, nie posiada żadnych danych liczbowych w
związku z czym radni nie mają jasności, czy stopniowe wygaszanie czy też likwidowanie dają
oszczędności takie czy inne. Poinformował, iż uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie przez Klub
Piekarskiej Prawicy zaopiniowana negatywnie.
Radna Gabriela Kossakowska przypomniała radnemu Dariuszowi Iskaninowi dyskusję o szkolnictwie,
która miała miejsce na Komisji ds. Społecznych. Stwierdziła, iż w poprzedniej kadencji Rada Miasta
dużo zrobiła dla piekarskiej oświaty.
Głos zabrała pani Jolanta Gottwald – Zastępca Prezydenta Miasta informując, iż władze miasta
wystąpiły do Związków Zawodowych „Solidarność” i Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
Pracowników Oświaty i Wychowania oraz do Związku Nauczycielstwa Polskiego o opinie do projektów
uchwał. Ze Związku „Solidarność”, Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania
otrzymaliśmy opinie pozytywne, zapewniając w piśmie przewodnim, że nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi będą mieli pracę. Z kolei ZNP nie zajął jeszcze stanowiska w tej sprawie, gdyż
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prosi o nadesłanie danych dotyczących pracowników, czyli stworzenie symulacji, gdzie pracownicy
będą pracowali w czasie kiedy będzie następowało wygaszanie MG nr 3 i ZS nr 2.
Radny Ireneusz Komoszyński zwrócił się do Prezydenta Miasta, aby powstrzymał się od obrażania
radnej Sławy Umińskiej, która stara się wypełniać mandat radnego najlepiej jak potrafi. Inicjatywy,
które podejmuje są bardzo trafne a konsultacje, które przeprowadza są bardzo szerokie a wiedza na
ten temat jest bardzo rozległa. Zarzucił „chowanie projektów uchwał do szuflady” oraz zdejmowanie
„niewygodnych” uchwał z porządku obrad sesji. Wspomniał również o braku jakichkolwiek dyskusji na
temat oświaty. Zdaniem radnego skutkiem likwidacji MG nr 3 będzie słabo wykształcona młodzież
oraz niska liczba osób posiadających wyższe wykształcenie.
Radny Dariusz Iskanin odniósł się do wystąpienia Prezydenta Miasta twierdząc, że radni Piekarskiej
Prawicy niejednokrotnie zgłaszali pewne kwestie, popierali budżet i są jak najbardziej otwarci na
współpracę opierając się na demokratycznych zasadach. Natomiast narzucanie pewnych sugestii i
rozwiązań i brak chęci koordynowania i proponowania radnym, którzy mają inną wizję nie prowadzi
do niczego dobrego.
Prezydent Miasta Piekary Śląskie poinformował, iż głównym jego zadaniem jako organu
zarządzającego jest proponowanie pewnych rozwiązań. Każda merytoryczna dyskusja i każde
sensowne stanowisko jest mile widziane, celem wypracowania lepszego rozwiązania. Zaprzeczył,
ażeby w przeszłości miały miejsce sytuacje „chowania projektów uchwał do szuflady”.
Zastępca Prezydenta Miasta pani Jolanta Gottwald podkreśliła, że nie liczy się tylko i wyłącznie
ekonomia. W celu podniesienia jakości nauczania miasto Piekary Śląskie podpisało list intencyjny
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach deklarujący wolę podjęcia opieki merytorycznej nad
programami edukacyjnymi realizowanymi na terenie miasta Piekary Śląskie przez pracowników
naukowo - dydaktycznych UŚ. Poinformowała, iż trwają również rozmowy z Wojewódzkim Ośrodkiem
Metodycznym, gdzie jeszcze nie nastąpiło podpisanie listu intencyjnego, gdyż należy się zwrócić o
środki unijne przeznaczone na edukację naszego miasta. Chęć współpracy wyraził także Zakład
Doskonalenia Zawodowego starając się o wprowadzenie swojej filii w Piekarach Śląskich.
Radny Marian Muszalik stwierdził, iż zmiana miejsca pracy nie wpłynie na jakość wykonywania
obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli likwidowanej placówki.
Radny Dariusz Iskanin wyjaśnił, iż projekt uchwały nr 3 w sprawie zamiaru włączenia do Zespołu
Szkół Nr 2 – Zasadniczej Szkoły Zawodowej został zdjęty z porządku obrad gdyż nie był
wystarczająco dobry. Odnosząc się do poprzednich słów chowania projektów uchwał przytoczył
sytuację z początku kadencji, kiedy to projekt uchwały w sprawie wyboru drugiego
wiceprzewodniczącego Rady Miasta został z niewiadomych powodów zdjęty z porządku obrad.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Iskania - Przewodniczący Rady Miasta pan Krzysztof
Przybylski wyjaśnił, iż przyczyną zdjęcia powyższej uchwały z obrad były nieścisłości w podstawie
prawnej projektu uchwały, który radni Klubu Piekarskiej Prawicy wówczas złożyli.
Radny Ireneusz Komoszyński wystąpił z wnioskiem o głosowanie imienne jawne ze względu na
ważność uchwały.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów “wstrzymujących”).
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji
Miejskiego Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 81a pod
głosowanie.
Uchwała została oddalona 9 głosów “za” (radni: Krauza Jerzy, Mazur Jacek, Muszalik Marian,
Podzimski Leszek, Przybylski Krzysztof, Pryk Henryk, Skiba Andrzej, Szewczyk Marek, Wojszczyk
Maria)
12 głosów “przeciw” (radni: Boroń Marek, Cisek Tomasz, Gowarzewski Grzegorz, Harwig Piotr,
Iskanin Dariusz, Kępski Aleksander, Kierok Jacek, Komoszyński Ireneusz, Korfanty Andrzej, Seweryn
Krzysztof, Umińska Sława, Wesołowski Tomasz) 2 głosy “wstrzymujące” (radni:Kossakowska
Gabriela, Szewczyk Andrzej)
Lista głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
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2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół nr 2 im. Janusza Korczaka w Piekarach Śląskich przy ul. Roździeńskiego nr 1.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- negatywna.
• Komisja ds. Społecznych
- negatywna.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał przekazaną przez Radę Rodziców petycję uczniów
wyrażających wielki ból i sprzeciw przeciw zamiarom likwidacji niezbędnej na terenie miasta placówki
oświatowej im. Janusza Korczaka.
Petycja stanowi załącznik nr 6 do protokołu .
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Krzysztof Seweryn stwierdzając, iż likwidowana
szkoła spełnia funkcję edukacyjną i wychowawczą. Alternatywnym punktem zdobywania
wykształcenia ogólnego jest powołanie Centrum Kształcenia Zawodowego co umożliwi kształcenie na
poziomie szkoły zawodowej, technikum i uzupełnianie wykształcenia.
Radna Gabriela Kossakowska zwróciła uwagę na różnicę między Centrum Kształcenia Ustawicznego
a szkołą. Zaproponowała, aby na bazie ZS nr 2 stworzyć tego typu centrum pod warunkiem nabycia
przez miasto własności gruntu. Dokonała porównania kosztów ponoszonych przez szkoły na
utrzymanie uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji stwierdzając, iż inwestowanie w ZS
nr 2 jest bardzo drogie, a podjęcie uchwały przyniesie korzyści finansowe.
Radny Dariusz Iskanin stwierdził, iż podjęcie uchwały doprowadzi bezwzględnie do ograniczenia
oferty edukacyjnej pozagimnazjalnej dla mieszkańców naszego miasta.
Z kolei radny Krzysztof Seweryn odczytał informacje zawarte w materiałach dotyczące własności
gruntu, na którym znajduje się likwidowana szkoła. Następnie zgłosił formalny wniosek o głosowanie
imienne nad projektem uchwały.
Radna Gabriela Kossakowska zwróciła się z zapytaniem do radnego Iskania, aby wyjaśnił co miał na
myśli, mówiąc o ograniczeniu szkolnictwa. Dodała, że szkoła i miasto powinny mieć wpływ na
zwiększenie miejsc pracy, a to może zapewnić tylko rzemiosło, które kształci i stwarza nowe miejsca
pracy.
Radny Aleksander Kępski zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącej Związku Nauczycielstwa
Polskiego pani Bożeny Obodeckiej jak brzmi opinia związku na temat likwidacji ZS nr 2.
Pani Bożena Obodecka odpowiedziała, że ostatecznej decyzji na temat kwestii likwidacji, Związek
jeszcze nie wypracował.
Radny Dariusz Iskanin odnosząc się do wypowiedzi radnej Kossakowskiej stwierdził, że jeśli zlikwiduje
się technikum, liceum profilowane, technikum uzupełniające dla dorosłych to właśnie to spowoduje
zmniejszenie oferty edukacyjnej w mieście.
Po zakończeniu dyskusji nad uchwałą przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o imienne
głosowanie nad uchwałą. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0
głosów “wstrzymujących”).
Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została oddalona 11 głosów “za” (radni: Kierok Jacek, Korfanty Andrzej, Kossakowska
Gabriela Krauza Jerzy, Mazur Jacek, Muszalik Marian, Podzimski Leszek, Przybylski Krzysztof, Pryk
Henryk, Skiba Andrzej, Szewczyk Marek) 11 głosów “przeciw” (radni: Boroń Marek, Cisek Tomasz,
Gowarzewski Grzegorz, Harwig Piotr, Iskanin Dariusz, Kępski Aleksander, Komoszyński Ireneusz,
Seweryn Krzysztof, Szewczyk Andrzej, Umińska Sława, Wesołowski Tomasz)
1 głos “wstrzymujący” (radna: Wojszczyk Maria)
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Lista głosowania imiennego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 5- minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do omawiania kolejnego projektu uchwały.

3. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia realizacji „Obszarowego Programu Likwidacji
Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” na lata
2008 – 2009.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radny Piotr Harwig złożył wniosek o wykreślenie z § 1 pkt. 2 oraz we wszystkich innych punktach
wyrażenia „dla obiektów indywidualnych” co umożliwi wszystkim mieszkańcom staranie się o tego
typu dotacje.
Radny Andrzej Korfanty zwrócił się z pytaniem czy jest możliwe dokonywanie zmian w trakcie trwania
programu.
Zastępca Prezydenta Miasta – Janusz Pasternak wyjaśnił, iż tego typu zmiany w czasie trwania edycji
z punktu widzenia formalno – prawnego są niemożliwe gdyż skutkowałoby to stratą dofinansowania ze
strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ).
Radny Piotr Harwig zwrócił się z zapytanie czy można odłożyć podjęcie tej uchwały do czasu
uzyskania jednoznacznej odpowiedzi z WFOŚ. Jeśli byłaby taka możliwość wówczas radny Harwig
wycofałby wcześniej zgłoszony wniosek.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - Zenon Przywara
stwierdził jednoznacznie, że nie ma takiej możliwości, gdyż miasto weszło w drugą edycję tego
programu i na podstawie ankiet został opracowany harmonogram ilościowy i jakościowy , na którego
podstawie uzyskaliśmy środki i promesę na okres 3 lat. Ta uchwała jest bardzo ważna ze względu na
fakt, iż pierwsza uchwała została podjęta na lata 2004 – 2007. I rok 2007 był terminem drugiej już
transzy realizacji programu dlatego też w obecnej chwili brak kolejnej uchwały spowodowałby brak
możliwości realizacji programu, gdyż stanowi on jedną ze składowych dokumentów niezbędnych do
podpisywania co rocznych umów. W ubiegłym roku na podstawie poprzedniej uchwały rozpoczęta
została druga transza, co umożliwiło realizację programu. Z dniem 31.12.2007 r. uchwała ta wygasła. I
dopiero po roku 2009 można zmienić zasady i poszerzyć program likwidacji niskiej emisji. Nie podjęcie
uchwały spowoduje utratę środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
Po wyczerpaniu dyskusji poddano pod głosowanie wniosek radnego Piotra Harwiga o wykreślenie
z § 1 pkt. 2 oraz wszystkich innych punktów wyrażenia „dla obiektów indywidualnych” .
Wniosek został odrzucony (3 głosy „za”, 13 głosów „przeciw”, 6 głosów wstrzymujących”)
Uchwała została przez Radę przyjęta (22 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 1 głos “wstrzymujący”).
UCHWAŁA NR XIX/205/08
w sprawie przedłużenia realizacji „Obszarowego Programu
Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych” na
lata 2008 – 2009 stanowi załącznik nr 8 do Protokołu.

4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie
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Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów
“wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XIX/206/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie stanowi załącznik nr 9 do Protokołu.

5. Projekt uchwały w sprawie przyznania środków dla Miejskiego Centrum Informacji i
Turystyki sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, dla prowadzenia zadań własnych Gminy
Piekary Śląskie, związanych z turystyką i promocją turystyczną w roku 2008.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- pozytywna.
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Uchwała została przez Radę przyjęta (21 głosów “za”, 1 głos “przeciw”, 1 głos “wstrzymujący”).
UCHWAŁA NR XIX/207/08 w sprawie przyznania środków dla Miejskiego Centrum Informacji i
Turystyki sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, dla prowadzenia zadań własnych Gminy Piekary
Śląskie, związanych z turystyką i promocją turystyczną w roku 2008 stanowi załącznik nr 10 do
Protokołu.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer LVI/535/06 z dnia 10 sierpnia 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania
stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, iż w podstawie prawnej projektu uchwały po art. 7 będzie
dodany ust. 1.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza
- zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie z
wnioskiem o uzupełnienie § 1 projektu uchwały o dodatkowe zapisy „szachy – 6 zawodników,
gimnastyka sportowa 4 zawodników”
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
W dyskusji nad projektem uchwały radny Krzysztof Seweryn zaproponował, aby projekt tej uchwały
pozostał w niezmienionym kształcie, gdyż jest uchwałą dobrą. Pozwala przyznać środki finansowe
tym, którzy osiągają w sportach indywidualnych dobre wyniki jak również tym, którzy takie wyniki
osiągają w grach zespołowych. Wprowadzając nowe zapisy do uchwały pozwolimy na
uprzywilejowanie niektórych dyscyplin, gdzie można nagradzać drużynowo jak również indywidualnie.
Zawnioskował, aby uchwała została niezmieniony, a projekt został w całości odrzucony.
Radny Jacek Mazur stwierdził, że jednemu zawodnikowi nie można przyznać dwóch stypendiów.
Można przyznać nagrodę albo drużynowo albo za wysokie wyniki indywidualne w Mistrzostwach
Polski.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetowo – Gospodarczej
o uzupełnienie § 1 projektu uchwały o dodatkowe zapisy „szachy – 6 zawodników, gimnastyka
sportowa 4 zawodników”.
Wniosek został oddalony (0 głosów “za”, 13 głosów “przeciw”, 10 głosów “wstrzymujących”).
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.
Uchwała została przyjęta (15 głosów “za”, 1 głos “przeciw”, 7 głosów “wstrzymujących”).
UCHWAŁA NR XIX/208/08 w sprawie zmiany uchwały numer LVI/535/06 z dnia 10 sierpnia 2006
r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów
sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym stanowi załącznik nr 11 do Protokołu.

7. Projekt uchwały w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie
miasta Piekary Śląskie.
Projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach Komisji RM.
Opinie Komisji:
• Komisja Budżetowo – Gospodarcza - negatywna z wnioskiem o wykreślenie § 3 i 4 oraz
stosowną zmianę numeracji pozostałych paragrafów
• Komisja ds. Społecznych
- pozytywna.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Grzegorz Gowarzewski, stwierdzając, że nie
powinna zaistnieć sytuacja wydłużenia godzin czasu pracy tych placówek. Stwierdził, iż spowoduje to
swoiste uruchomienie „wódopojów”, gdyż sklepy nie będą otwarte lecz będą miały otwarte okienka w
drzwiach i to będzie „dokładnie tak jak u babci przez okienko podawana halba”. W związku z tym
radny Gowarzewski zgłosił wniosek o imienne głosowanie nad projektem uchwały.
Radny Leszek Pozimski ustosunkował się do wniosku Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Wyjaśnił, iż
§ 3 i 4 są dopełnieniem aktu wyższego, który nakłada na pracodawców obowiązek wywieszki z nazwą
i adresem przedsiębiorcy dlatego też proponuje, aby zachować to rozszerzenie w jakich godzinach
placówki te są czynne podobnie § 4 powinien określać, który sklep jest nieczynny i dlaczego.
Radny Pozimski nie uważa, ażeby uchwała ta była sygnałem „pospolitego ruszenia” ponieważ nie
nakładamy obowiązku otwierania tych sklepów bo to przedsiębiorca będzie miał możliwość wyboru.
Głównym celem uchwały jest ujednolicenie przepisów dla wszystkich.
Radny Grzegorz Gowarzewski stwierdził, iż piekarskie sklepy nie są przystosowane do sprzedaży w
godzinach nocnych ze względu na brak kamer.
Radny Leszek Podzimski
Jest przekonany, że zamontowanie kamery nie stanowi żadnego problemem dla przedsiębiorcy.
Każdy sklep jest zdaniem radnego zaopatrzony w ochronę, a większość sklepów jest zaopatrzonych w
kamery co jest w dzisiejszych czasach normą.
Radni nie wnieśli innych uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta podał wniosek Komisji Budżetowo – Gospodarczej o wykreślenie § 3 i 4
oraz stosowną zmianę numeracji pozostałych paragrafów pod głosowanie.
Wniosek został przez Radę odrzucony (2 głosy “za”, 12 głosów “przeciw”, 9 głosów “wstrzymujących”).
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem radnego Grzegorza Gowarzewskiego o głosowanie jawne
imienne. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (23 głosy “za”, 0 głosów “przeciw”, 0 głosów
“wstrzymujących”).
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Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została odrzucona 7 głosów “za” (radni: Cisek Tomasz, Harwig Piotr, Mazur Jacek,
Podzimski Leszek, Seweryn Krzysztof, Skiba Andrzej, Wesołowski Tomasz)
7 głosów “przeciw” (radni: Boroń Marek, Gowarzewski Grzegorz, Iskanin Dariusz, Kępski Aleksander,
Komoszyński Ireneusz, Szewczyk Andrzej, Umińska Sława) 9 głosów “wstrzymujących” (radni: Kierok
Jacek, Korfanty Andrzej, Kossakowska Gabriela, Krauza Jerzy, Muszalik Marian, Przybylski Krzysztof,
Pryk Henryk, Szewczyk Marek, Wojszczyk Maria)
Lista głosowania imiennego stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad Interpelacje i wnioski radnych.
Radna Sława Umińska
Odniosła się do otrzymanej odpowiedzi na wniosek wniesiony na poprzedniej sesji o uzupełnienie
instalacji oświetleniowej przy ul. Dąbrowskiego na Osiedlu Wyzwolenia. Poinformowała radnych, że
udzielona odpowiedź wzbudziła jej politowanie. Wyraziła oburzenie i protest na obraźliwe słowa ze
strony Prezydenta Miasta, który podsumował wniosek jako mało odkrywczy. Nie zrozumiałe są słowa,
że dopiero po roku sprawowania mandatu zwróciła się z takowym wnioskiem oraz nie zrozumiałe są
pretensje mówiące o braku wskazania źródeł finansowania. Radna nie przypomina sobie, aby
podczas składania wniosków radni wskazywali takie źródła. Poprosiła Przewodniczącego Rady Miasta
o zwrócenie Prezydentowi uwagi oraz kontrolę odpowiedzi pod względem kultury, a Prezydenta
Miasta o zachowanie pewnych standardów.
Radny Tomasz Cisek
Zgłosił wniosek o oznaczenie emblematami tj. herbem i napisami jednoznacznie stwierdzającymi
właściciela czyli miasto Piekary Śląskie nowo nabytego samochodu na potrzeby Prezydenta. Wniosek
ten ma przyczynić się do szerokiej promocji miasta.
Na tym wyczerpano porządek obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta zamknął obrady XIX sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich.

Protokół sporządziła:
Izabela Kuczmarska
Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
mgr Krzysztof Przybylski
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